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TAARIFA ILIYOSOMWA NA DKT. ELLEN MKONDYA SENKORO, AFISA 

MTENDAJI MKUU WA TAASISI YA BENJAMIN W. MKAPA WAKATI WA HAFLA 

YA MAKABIDHIANO YAJENGO MOJA (1) LA UPASUAJI KATIKA KITUO CHA 

AFYA CHA NKOMA, WILAYA YA ITILIMA MKOANI SIMIYU ILIYOFANYIKA 

SIKU YA JUMATANO TAREHE 08 JULAI 2017 

 

 

Mgeni Rasmi, Mhe. Benjamin. W Mkapa, Raisi Mtaafu wa Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania na Msarifu wa Taasisi ya Benjamin W. Mkapa 

 

Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mhe. Ummy 

Mwalimu 

 

Balozi wa Japan – Tanzania – Balozi Masaharu Yoshida  

 

Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, Mhe. Antony Mtaka 

 

Katibu Tawala Wa Mkoa Wa Simiyu, 

 

Mkuu wa Wilaya ya Itilima 

 

Waheshimiwa Wabunge 

 

Mkurugenzi wa Halmashauri Itilima 

 

Wageni waalikwa 

 

Ndugu wananchi, 

 

Mabibi na Mabwana, 

 

Kwanza kabisa nina mshukuru Mungu kwa kuweza kutupa fursa ya wote 

kuweza kusimama hapa tukiwa na afya njema.  

 

Kwa niaba ya Bodi ya Wadhamini na Menejimenti ya Taasisi ya Mkapa, napenda 

kutoa shukrani za dhati kwaMhe, Benjamin W. Mkapa, Raisi Mstaafu wa 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kuweza 

kuwa nasi leo hii. Natoa pia shukrani za dhati kwa Mhe. Ummy Mwalimu, Waziri 

wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mhe. Antony Mtaka, 

Mkuu wa Mkoa wa Simiyu  

 

Vilevile shukrani ziwafikie uongozi wa Mkoa wa Simiyu na wananchi wote wa 

Halmashauri ya Wilaya ya Itilima kwa mapokezi  yaomazuri.  
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Mabibi na Mabwana 

 

Kwa muktasari, Taasisi ya Benjamin W. Mkapa ni asasi isiyo ya kiserikali 

iliyoanzishwa na Raisi Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. 

Benjamin W. Mkapa mwaka 2006. 

 

Tokea kuanzishwa kwake Taasisi imekuwa ikifanya kazi zake kwa kuunga mkono 

juhudi mbalimbali za Serikali za kuimarisha utoaji hudumabora  za afya katika 

Serikali kuu pamoja na Serikali za Mitaa katika ngazi zote za utoaji huduma. 

Aidha, imefanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na wadau wetu wa maendeleo 

pamoja na Sekta Binafsi nchini. Taasisi inatekeleza miradi yake kwa kupitia zaidi 

fedha za wafadhili pamoja na michango ya fedha kutoka kwa wafanyabiashara, 

makampuni na mashirika mbalimbali nchini 

 

 

 

Mhe.MgeniRasmi 

 

Katika kipindi cha miaka 11 ya utekelezaji wa miradi mbalimbali, tumechangia 

jitihada nzuri za Serikali hapa nchini  katika mikoa mbalimbali ikiwemo pia 

katika Mkoa wa Simiyu ambapo tumeweza:  

 

• Kuajiri na kuleta jumla ya watumishi wa afya 65 ambao wamekuwa 

wanatoa huduma za tiba na maabara katika hospitali na vituo vya afya 

vya serikali. 

 

• Hali kadhalika tasisi imetoa ufadhili (“scholarship”) kwa wanafunzi 

takriban 32 katika vyuo vya afya ili kupata cheti cha uuguzi au afisa 

tabibu na baada ya hapo wataajiriwa na serikali katika Mkoa wa Simiyu 

pindi kibali cha ajira kitapotoka. 

 

• Pia tumeimarisha vyuo vya mafunzo vya afya kwa kuajiri na kupeleka 

walimu 4 katika chuo cha matabibu wasaidizi cha Maswa, kwa nia ya 

kuhakikisha vyuo hivyo vinapata uwezo mkubwa zaidi wa kudahili na 

kufundisha wanafunzi wa kada mbalimbali za afya. Nia ni kuongeza 

uzalishaji zaidi ya wataalamu wa afya nchini.  

 

• Ujenzi wa majengo matatu (3)yakufanyia upasuaji wa akina mama 

wajawazito yaliyopo katika kituo cha Afya cha Ngulyati (1), kituo cha Afya 

Igalukilo (1) na hili tunalolikabidhi leo hapa kwenye kituo cha Afya 

Nkoma. Majengo yote hata matatu yamewekewa vifaa vya upasuaji na 

Halmashauri husika.  

 

• Taasisi chini ya Mradi wa Mkapa Fellows Awamu ya Pili imetoa ufadhili 

kwa watumishi wa afya 5 kusoma kozi ya udaktari msaidizi (AMO) kwa 

muda wa miaka miwili katika Chuo Cha Ifakara na watumishi wa Afya 5 
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kusoma kozi ya watoa usingizi (Anaesthesia) kwa muda wa mwaka mmoja 

katika Hospitali ya Rufaa Bugando. 

 
Pamoja na hayo, Taasisi ya Mkapa imeendelea kutoa mafunzo mbalimbali kwa 

menejimenti ya idara ya afya na watumishi wa afya wa vituo vya tiba, kuhusiana 

na usimamizi saidizi, upimaji utendaji kazi kwa uwazi (OPRAS), maadili ya 

utumishi wa umma, upangaji mipango bora ya afya na mafunzo ya jinsi ya 

kuimarisha usimamizi na menejimenti ya rasilimali watu. 

 

 

Ndugu Mgeni rasmi,  

 

Kuhusiana na mradi huu unaohusisha ujenzi wa majengo ya upasuaji ni 

matokeo ya mradi ‘mama’ wa Taasisi ujulikanao kama “Mkapa Fellows 

Programme” awamu ya Pili. Mradi huu wa Fellows Programme una malengo ya 

kuimarisha huduma za ukimwi na za akina mama wajawazito na watoto 

wachanga katika wilaya 12 nchini, ambazo zipo katika mikoa ya Kagera, Rukwa, 

Simiyu, Simiyu na Zanzibar. 

 

Mradi huu utakaotekelezwa kwa muda wa miaka mitano (yaani 2013 hadi 2017), 

ulianza katika wilaya sita (6) ambapo kati ya hizo sita, wilaya tatu (3) ni kutoka 

mkoa wa Rukwa; Wilaya mbili (2) za Mkoa wa Simiyu na Wilaya ya Biharamulo 

ya Mkoa wa Kagera. Hatua ya pili ya huu mradi sasa hivi unaendelea katika 

Wilaya nyingine zilizopo ShinyanganaSimiyu. Hivyo Wilaya ambazo zipo ndani ya 

huu mradi wa Mkapa Fellows Programme kwa Mkoa wa Simiyu ni Wilaya za 

Bariadi vijijini, Bariadi Mjini, Maswa, Busega na Itilima   

 

Kama nilivosema awali, kwa Halmashauri ya Wilaya ya Itilima, tumejenga jengo 

moja (1) la upasuaji katika kituo cha afya cha Nkoma ambapo limekamilika na 

tuko tayari kukabidhi.  

 

Ujenzi wajengo hili umegharimu jumla ya Shilingi milioni 265,997,800 

ikijumuisha gharama za ujenzi wa “corridor” zinazounganisha jengo la upasuji na 

wodi ya wazazi pamoja na kuwekwa kwa maji na nyaya za umeme wa kawaida. 

 

Halmashauri ya Wilaya ya Itilima imechangia katika kuweka vifaa muhimu 

vinavyohitajika kwaajili ya kutoa huduma za upasuaji kwa Mama mjamzito.  

 

Mkandarasi ambaye amejenga jengo hili la upasuaji ni Kampuni ya Emirate 

Aluminium Company Limited.  

 

Ndugu Mabibi na Mabwana, 

 

Kwa kumalizia kipekee napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Serikali ya 

Japan kupitia Ubalozi wa Japan nchini Tanzania kwa ufadhili wa ujenzi wa 

Jengo hili la upasuaji katika kituo cha Afya Nkoma. Lakini pia napenda kutoa 
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shukrani kwa Serikali ya Ireland pamoja na makampuni mengine yakiwemo 

ACACIA Maendeleo Fund, AngloGold Ashanti, Bank M, MoDewji Foundation, 

NSSF, Stanbic Bank, Quality Group, National Housing Corporation, PPF, 

Clouds Media Group, CRDB, NBC, Benki Kuu ya Tanzania, PanAfrica Energy 

na UNDI Company Ltd kwa kuwa na imani na Taasisi yetu, na kukubali 

kuchangia fedha tangu  mwaka  2013 kwa ajili ya mradi huu wa Mkapa Fellows 

ambao mahsusi ulilenga kuimarisha huduma za afya za Wilaya ya Itilima. 

Tunaomba ushirikiano kati yetu uzidi kuimarika na uendelee siku zijazo kwani 

bado changamoto  katik asekta ya afya nchini bado ni nying. Na mahitaji katika 

jmaii zetu ni makubwa. Kwa pamoja tuna weza kuimarisha huduma ya afya kwa 

jamii ya watanzania. 

 

Naomba pia niwashukuru sana uongozi na wananchi wa Halmashauri za Mkoa 

huu wa Simiyu kwa ushirikiano wenu mliouonyesha wakati wa utekelezaji wa 

mradi huu. Tunatambua kulikuwa na changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza 

wakati wa utekelezaji wa mradi, ila nina imani yote hayo yaliweza kutatuliwa kwa 

wakati na kwa kupitia jitihada za pamoja, na hadi leo tumefikia hatua ya 

kukabidhi majengo haya.  

 

Tunasema asanteni sana na ni matumaini yangu kwamba tutaendelea 

kushirikiana zaidi katika kuhakikisha tunaleta maendeleo zaidi katika Mkoa wa 

Simiyu. 

 

 

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

 

Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Bodi ya Wadhamini  na Menejimenti ya 

Taasisi ya Benjamin Mkapa, napenda kusema sasa tupo tayari kukabidhi rasmi 

Jengo laupasuaji katika Kituo cha Afya cha Nkoma, kilichopo Halmashauri ya 

Itilima, Mkoa wa Simiyu. 

 

 

Asanteni kwa kunisikiliza. 


